
 

 

 

VUOROHOIDON OHJEITUS PALTAMON VARHAISKASVATUKSESSA (Kh 23.4.2018 §106) 

 

 

Vuoropäivähoidolla tarkoitetaan aikaisin aamulla, illalla, yöllä ja/ tai viikonloppuina annettavaa 
päivähoitoa. 
 
Vuoropäiväkotipaikkaan on oikeutettu lapsi, jonka vanhemmilla on työstä tai opiskelusta johtuva 
vuorohoidon tarve. Vuorohoidon alkaessa työnantajalta pyydetään selvitys työn luonteesta. 
Vuorohoitoon ei ole subjektiivista päivähoito-oikeutta. Vanhempien harrastustoiminta ei edellytä 
vuorohoitoa. Vuorohoitoa ei järjestetä myöskään vanhempien vapaapäivinä, loma-aikoina tms. 
aikoina, jolloin jompikumpi huoltaja on kotona. 
 
Paltamon kunnassa vuorohoitoa järjestetään Männynkävyn päiväkodissa kirkonkylällä ja 
Mesikämmenen päiväkodissa Kontiomäellä. Viikonloppuhoito pyritään keskittämään 
jompaankumpaan päiväkotiin riippuen siitä, kumpaan päiväkotiin se on tarkoituksenmukaisinta 
järjestää. Samaa periaatetta sovelletaan myös yhtäaikaisesti molemmissa taloissa järjestettävässä 
yöhoidossa. 
 
Kesäisin ja muina loma-aikoina lasten hoito järjestetään päivystävissä vuoropäiväkodeissa. 
 
Lapsen koko viikon hoitovuorot ilmoitetaan sähköisesti mobiilijärjestelmällä viimeistään 
hoitoviikkoa edeltävän viikon tiistaihin klo 23.59 mennessä. Toimivalla varausjärjestelmällä taataan  
riittävä henkilökunta ja lasten turvallisuus. Vanhempien toimittamien hoitoaikojen perusteella 
vahvistetaan henkilökunnan työvuorolistat, suunnitellaan arjen toiminta ja tehdään ruokatilaukset. 
 
Vuorohoidon perustana on aina vanhemman ja/tai puolison/avopuolison työajat: myöhemmin töihin 
menevä tuo lapsen hoitoon ja aikaisemmin töistä pääsevä hakee lapsen hoidosta. Suosituksena 
on, ettei lapsen hoitopäivä saisi ylittää 10 tuntia. Poikkeuksena vanhempien työstä johtuvat 
pidemmät hoitoajat.  
Vuoropäiväkodeissa lasten hoitovuorot perustuvat vanhemman/vanhempien päätyöstä johtuviin 
työvuoroihin: vanhempien/vanhemman vapaapäivät ovat myös lapsen vapaapäiviä.  
Yövuoron jälkeen nukkumisaika on korkeintaan 8 tuntia. 
 
Mikäli vanhemman iltavuoro alkaa ennen klo 14.30, lapsi voidaan tuoda hoitoon klo 11.00 alkaen 
(koskee myös tilannetta, jossa toinen vanhempi on ollut yövuorossa ja nukkuu aamulla). 
Jokaisen on ilmoitettava viipymättä lapsensa poissaolosta/sairaudesta/hoitovuoron muutoksesta 
sekä viikonloppuhoidon peruuntumisesta ko. päiväkotiin. Yöhoidon peruuntuminen on ilmoitettava 
viimeistään klo 12.00 mennessä 
 
Vanhemman tai sisarusten sairastuessa voi lapsi olla hoidossa päivävuorossa klo 9.00 - 16.00 
lukuun ottamatta viikonloppuja ja juhlapyhiä. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanhempien työvuorojen äkillisesti muuttuessa tai hoidon varauksen puuttuessa/saapuessa 
ilmoitusajan päättymisen jälkeen hoidon järjestymistä ei voida välttämättä taata. Vanhemman tulee 
tarkistaa ensin hoitopaikasta, onko esim. äkillisistä työvuoromuutoksista johtuva hoitoajan muutos 
mahdollista toteuttaa ennen kuin lupautuu vaihtamaan työvuoroa, jäämään ylitöihin tai menemään 
töihin vapaapäivänä. 
 
Illalla klo 22.30 jälkeen ja aamulla ennen klo 4.30 hoitoa tarvitsevien alle 3-vuotiaiden lasten 
suositellaan yöpyvän päiväkodissa riittävän yöunen turvaamiseksi.  
Tapauskohtaiset ratkaisut hoitoaikojen ja yöhoidon suhteen keskustellaan päiväkodin esimiehen 
kanssa.  
 
Esiopetusikäiset lapset voivat osallistua esiopetukseen vanhemman vapaapäivinä 4 h/pv 
arkipäivisin sekä oman hoitovuoronsa mukaisena aikana. 
 
Vuoropäiväkodissa lapselle tarjotaan hänen todelliseen hoitoaikaansa kuuluvat ateriat, kuitenkin 
niin, että lapsi saa yhden lämpimän aterian hoitopäivänsä aikana. 
• Aamupala tarjotaan klo 8.15 mennessä hoitoon tuleville lapsille. 
• Lounas tarjotaan klo 11.15 mennessä hoitoon tuleville lapsille. 
• Päivällinen tarjotaan, kun lapsen hoitoaika kestää myöhempään kuin klo 17.30. 
• Iltapala tarjotaan, kun lapsen hoitoaika kestää myöhempään kuin klo 19.30. 
 
Edellä mainitut periaatteet käydään vanhempien kanssa läpi vuorohoidon alkaessa, toimikauden 
alussa ja aina tarvittaessa.  
Mikäli on perusteltu syy poiketa näistä periaatteista, päiväkodin esimies tekee asiaa koskevan 
esityksen varhaiskasvatuspäällikölle päätöstä varten. 
Näillä linjauksilla pyritään varmistamaan varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstömäärä 
lapsiryhmissä sekä noudattamaan KVTES:n määräyksiä henkilökunnan työaikajärjestelyissä. 
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